
LA FOLKABANDA és el nom d’una

formació que no deixa indiferent. Les

connotacions de la nomenclatura que

els aixopluga són diverses: no són el

típic folklore de sempre ni tampoc el

tipus de formació habitual de folk

renovat. Des del poble de Museros, a

l’Horta Nord, naix aquesta proposta

seriosa i decidida d’acostar-nos la

música de sempre plena de matisos

nous. La signen Francesc Julià (dolçai-

na, flauta travessera i flabiol), Vicent

Simón (dolçaina, guitarra clàssica, gui-

tarró i llaüt), Josep Lluís Costa (clari-

net soprano, clarinet baix i percussió),

Francesc Alcaina (saxo soprano, saxo

tenor, flauta dolça i percussió), Francesc

Alcover (baix elèctric i percussió) i Vi-

cent Roig (bateria i percussió). En les

actuacions es fan acompanyar d’un cos

de ball d’elegantíssima factura…

Quin és el denominador comú

que us porta a fer música tradi-

cional?

Ens uneixen diversos fets. En pri-
mer lloc, quatre de nosaltres som

amics de tota la vida, des de la
guarderia; a més, vam coincidir
amb Francesc Julià en les classes de
dolçaina a Museros, i d’altres hem
tocat junts en la banda del poble.
Tot això, evidentment, marca la
música que fem, influïda també
per tota la Nova Cançó dels setan-
ta. La baixada en la producció de
música d’arrel popular en els anys
vuitanta ens fa apostar per reom-
plir aqueix buit, o millor, per con-
tribuir al conreu d’aquest estil.
Som allò que hem sentit, com tota
la nova fornada de músics folk.

Con definiríeu en poques parau-

les el vostre estil d’interpretar la

tradició nostrada?

Les nostres diverses procedències
musicals i la formació i gustos per-
sonals es veuen reflectits en la mú-
sica que fem. Podríem fer el símil
d’un menjar. Quin és el plat d’ar-
ròs més genuí? En tots hi ha l’arròs
com a element bàsic, i a banda tro-
bem els condiments i acompa-

nyants que cada grup humà afig
variadament. La matèria primera,
en el nostre cas, són els temes po-
pulars d’ací, i en alguns passatges
oberts introduïm pinzellades de
jazz, rock o swing. No és cap fusió
ni un estil eclèctic: no estem al
marge de res, però tampoc no es-
tem fixats en res. Això, ben mirat,
ens resulta suggeridor i estimula
l’oient.

I com porteu la inserció de la in-

fluència bandística amb els ins-

truments tradicionals, com ara la

dolçaina?

Ha estat un treball molt intens i
complicat, això de conjuntar dues
generacions d’instruments de vent.
Si val un apuntament tècnic, hem
de dir que resulta delicadíssima la
qüestió de cosir els ritmes i l’afi-
nació d’un instrument arcaic com
pot ser la dolçaina amb altres de
vent tan tècnics.

Ha estat això una netejada de la

pols que ha anat caient sobre
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la música popular, com per a

promoure-la d’una altra manera?

Si ho hem fet, no ho hem pretés.
Hem realitzat un treball musical
amb tot el cor i ha eixit això.Vo-
lem fer un folk més divertit, per a
escoltar i ballar, i que no siga d’ex-
hibició com al cap i a la fi resulta
el més estereotipat; de fet, es tracta
de retornar la música al poble…

Per la varietat del vostre treball

podríem dir que hi ha ritmes i

músiques de l’àmbit conegut amb

el nom d’arc mediterrani…

Sí, és una vegada més el punt de

partida. Com déiem, allò que uni-

fica l’estil del nostre grup és el

folk, però no el folk en general

(que no sabem què és). El nostre

folk, en definitiva, seria la música

de les terres de parla catalana i el

de l’àrea en què ens inscrivim, que

és la Mediterrània. De moment

pensem que no cal anar-se’n més

lluny si encara no coneixem la

nostra tradició. No ha estat cap

idea preconcebuda, això de posar

una peça d’ací i dos d’allà. El re-

pertori que solem tocar inclou

molts altres temes, però calia pre-

parar-ne una selecció per al disc.

Creiem que el resultat és variat i

ofereix diversos exemples de la

gran riquesa musical que posseei-

xen aquestes terres.

Vosaltres heu tingut la sort de

comptar amb la complicitat de

noms tan destacats com Paco

Muñoz o Lluís Miquel. Com sor-

geix aquesta relació?

Això ha estat com una aparició

del nostre Senyor! De conéixer-

los només per les seues cançons,

de sobte s’ofereixen a gravar i

produir el nostre treball amb les

millors condicions possibles. Tots

dos ens han evitat moltes traves

amb què topetes, dissortadament,

si vols fer música. Però el fet que

més ens ha colpit és que resulta

difícil trobar persones que, després

d’haver viscut tant i d’haver arri-

bat a ser les institucions que tots

dos són en la música valenciana,

no tinguen una actitud proteccio-

nista d’allò que tant els ha costat.

I no només això: quan vàrem anar

a recollir els discos ens va dir que

agafàrem el que ens fera falta,

qualsevol tema seu per a instru-

mentar-lo, adaptar-lo…, sense cap

problema. La complicitat ha sigut

autèntica.

Amb un primer treball al carrer,

com veieu ara aquest mercat mu-

sical?

La veritat és que sabíem on ens

ficàvem, però hem tingut sensa-

cions molt agradables com ara el

dia de la presentació del disc a la

Universitat de València. Amb mo-

tius diversos es van congregar allà

moltes persones amb interessos

diferents i, realment, ens van co-

municar que els havia agradat. La

nostra idea quan preparàvem el

disc era fer-nos conéixer, i si es ve-

nia, doncs millor. La bona veritat

és que s’estan venent i són ara per

ara la nostra millor tarja de pre-

sentació.

Al nostre país falta el suport insti-

tucional, o dit d’una altra manera,

el que cal és llevar els entrebancs,

perquè la gent està disposada favo-

rablement a acollir-la sense preju-

dicis. I això es nota quan vas a una

festa folk: la música tradicional

entra a la primera i t’atrau a ballar-

la. En el context social i comercial

actual, però, aquesta música no

competeix amb les mateixes con-

dicions que altres músiques mi-

noritàries.

On us han pogut escoltar fins

ara? I què prepareu per a un fu-

tur pròxim?

Hem actuat sobretot als pobles de

l’Horta Nord i Sud i també a la

Marina (a Xaló i al Festacarrer

d’Ondara), i fins i tot a Terol.Tenim

alguns contactes amb el Tradicio-

nàrius i esperem que ben aviat ens

responguen. Pel que preguntes

dels projectes de futur, en tenim

diversos: nosaltres no hem deixat

de treballar i ara mateix quasi te-

nim materials per a un nou disc,

que de segur que el farem. Per ara,

però, continuarem amb la presen-

tació d’aquest aplec que és el que

la gent vol escoltar.
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Francesc Alcaina 

i Josep Lluís Costa

(LA FOLKABANDA).
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